
फुटका याऺस   



मा जऩानी गोष्टीत एक याजकुभाय आणण एक 
याजकन्मा जगातल्मा एका कोऩऱ्मात असरेल्मा ळाांतऩूणण 
देळात याहत होते. ततथां सूमण चभकत होता, चांद्र आकाळात 
फपयत होता आणण सगऱे ददलस एकसायखे होते. जोऩमतं एक 
वलचचत्र असा फुटका याज्माचा दौया कयत नव्हता तोऩमतं. ऩण 
त्मानांतय  जीलन अचानक योभाांचक आणण बमालह असे झारे.   

फुटका  एक फासयी  लाजलामचा तेव्हा अनेक फदर 
व्हामच.े तो नोकयाांना थकेऩमतं नाचण्माची आऻा द्मामचा. तो 
चयेी ब्रॉसभच्मा पुराांना खडमाांभध्मे फदरामचा. तो फासयी 
लाजलामचा तेव्हा याजकुभाय भांत्रभुग्ध होलून भहाराच्मा चायी 
फाजूरा फुटक्माच्मा भागे भागे फपयामचा. तो पुराांना 
कुस्कयामचा नोकयाांना भायामचा. त्माभुऱे याजकुभायी घाफरून 
ऩऱारी आणण एका म्हाताऱ्मा ळतेकऱ्माच्मा आणण त्माच्मा 
फामकोच्मा घयात ततने आसया घेतरा. भग याजकुभायी आणण 
ततच ेनलीन मभत्र याजकुभायरा बानालय आणण्मासाठी अनेक 
चतुय उऩाम कयतात. एक जुनी म्हण आहे –ऻान आऩल्मारा  
यस्ता दाखलतां, आऩण जय ळोधरा तय आनांद आऩल्मा 
नाकाच्मा खारीच असतो. 
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 खऩू काऱा ऩूली, सभुद्राच्मा ऩरीकड,े जगाच्मा एका 
कोऩऱ्मात एक ळाांतीऩूणण देळ होता, श्जथां एका ऩहाडालय एक सुांदय 
भहार उबा होता.भहारात एक सुांदय याजकुभाय भेतनची आणण 
त्माची सुांदय याजकुभायी भैतनची याहत होते. 

 ततथरे रोक खऩू कष्टाऱू होते. ते आऩल्मा याजकुभाय 
आणण याजकुभायीलय खऩू प्रेभ कयत. ततथां सूमण उगलामचा,चांद्र 
आकाळात ददसामचा आणण प्रत्मेक ददलस आदल्मा ददलसाऩेऺा 
अचधक चाांगरा असामचा. 

  एका सांध्माकाऱी याजकुभाय भेतनची  आणण याजकुभायी 
भैनीची सभुद्रात चभकणाऱ्मा चांद्रारा फघत उबे होते.  

“तो फकती सुांदय आहे,”  याजकुभायी  म्हणारी. 
“हो," याजकुभाय फडफडरा “नेहभीच्मा सांध्माकाऱ सायखाच तय 

आहे.कधी-कधी भरा लाटतां की भाझ्मा जीलनात काहीतयी नलीन 
आणण योभाांचक व्हामरा हलां.” तेव्हाच क्षऺततजालय त्माांना  

एक छोटी होडी ददसरी. लेगाने होडी  

फकनाऱ्मालय आरी. 



होडीतून एक फुटका फाहेय आरा. “भी 
सभुद्राच्मा लादऱात पसरो होतो,” छोट्मा 
फुटका म्हणारा. “भी थोडमा लेऱ इथां आयाभ 
करू का?” 

“तुभचां आभच्मा  ळाांत  आणण ळाांततऩूणण 
देळ भेंभध्मे स्लागत आहे," याजकुभायी भैतनची  
म्हणारी. 

“आभच्माकड ेखऩू कभी ऩाहुणे मेतात," 

याजकुभाय भेतनची म्हणारा.  
"कृऩमा  आभच्मा फयोफय सांध्माकाऱच े

जेलण कया.” थोडमाच लेऱात फुटका आरां 
आणण भोहयी फयोफय बाताचा योर, भळरूभ 
आणण चचकनच ेकटरेट खाताांना ददसरा. 



"कृऩमा आऩल्मा सन्भानीम ऩाहुण्माांसाठी 
नतृ्म कयळीर का?” याजकुभायने याजकुभायीरा 
वलचायर.े  फटुका म्हणारा, “आज यात्री तमु्ही 
भरा सांगीत ऐकलण्माची ऩयलानगी द्मा”भग 
त्माने याजकुभायाची राकडी फासयी घेतरी. 

जळी फटुक्माने फासयी  लाजलामरा 
सरुुलात केरी, तसा एक छोटा उां दीय फासयीच्मा 
तारालय नाचू रागरा.काही ऺणात उां दीय गामफ 
झारा आणण एक छोटा  साांऩ फासयीरा रऩेटरेरा 
ददसरा. सांगीताचा लेग लाढरा तसा साऩ गामफ 
झारा आणण ततथां एक घफुड आरां.  हऱूहऱू 
सांगीत अचधक जोयात लाजू रागरां. घफुडाने 
जोयात आलाज केरा आणण त ेउडून गेरां. 

“ही तय  जाद ूआहे!" याजकुभाय  म्हणारा. 
"ऩण भरा बीती लाटत ेआहे,”   

याजकुभायी कुजफजुरी. “घाफरू नको,” 
याजकुभाय म्हणारा.  “आता फघ आऩल्मा 
याज्मात काहीतयी  
योभाांचक होईर.” थोडमालेऱाने फासयी  
एकदभ ड्रभ भध्मे फदररी. फटुक्माने  
त्मातनू गजणना केल्मासायखा आलाज  
मेई ऩमतं ड्रभ वऩटरा..  
 



“आता नाचा!" फुटका ड्रभच्मा तारालय 
ओयडरा. याजकुभाय ने याजकुभायीरा ऩकडून 
त्मारा चायी फाजूरा फपयलामरा सुरु केरां.  

"आऩण सगऱे नाचा!” फुटका नोकयाांलय 
ओयडरा. “भाझ्मा सांगीतालय नाचा!” 

सगऱेजण नाच करू रागल्माभुऱे भहार 
हरू रागरा आणण थयथरू रागरा. 



ऩण खऩू दयू सभुद्राच्मा फकनाऱ्मालय,एक 
म्हाताया ळतेकयी आऩल्मा स्लप्नातून जागा झारा. 
“ऐक” तो आऩल्मा ऩत्नीरा जागां कयत म्हणारा. 
वलचचत्र आलाज ऐकून ळतेकयी आणण त्माची फामको 
घाफयरे. ऩयत ते झोऩू ळकरे नाही. भहारात जेव्हा 
सूमण उगलू रागरा तेव्हा फुटक्माने लाजलणे फांद 
केरे.भग त्मानांतय थकरेरे नोकय गाढ झोऩरे. 

ड्रभच ेरुऩाांतय ऩयत एका फासयीत झारां. 
फुटक्माने आवचमणचफकत झारेल्मा याजकुभायारा 
फासयी ऩयत केरी. “सांगीताभुऱे भहाराची इभायत 
खचरी आहे!” याजकुभायी ओयडरी. “काही हयकत 
नाही,” ततचा ऩती म्हणारा. “ऩण भरा तय भजा 
आरी”  “जय तुम्ही भाझ्मा भागे-भागे आरात तय 
तुम्हाांरा अजून भजा मेईर.” फुटका म्हणारा." 



 भग फटुका ऩयत फागेतल्मा सगळ्मात भोठ्मा 
चेयीच्मा झाडाजलऱ आरा आणण  त्माच्मा सगळ्मात उांच 
पाांदीलय चढरा. याजकुभायऩण त्माच्मा भागे 
चढरा.रलकयच झाडाच्मा फुांध्मात पट ऩडू रागरी,पाांद्मा 
तटूु रागल्मा.  “त ूआभचां सुांदय चेयीचां झाड नष्ट कयत 
आहे.”  याजकुभायी ओयडरी . “हे रगेच फांद कय.”   
“त ूभाझ्मा चाांगल्मा मभत्रालय यागलत आहेस!” याजकुभाय 
ओयडरा. फटुक्माने जोयात झाड हरलरां. 

चेयी ब्रॉसभ  चे झाड दगडाभध्मे रूऩाांतरयत झारां. 
त्मालयचे खड ेयाजकुभायी लय ऩडू रागरे. “त्मारा थाांफल” 
याजकुभायीने वलनांती  केरी. “तो खूऩ दषु्ट आहे . तो 
आऩल्मारा दु् ख देईर.” 

“त्मा भखूण भदहरे ऩासनू सटुका करून घे” फटुका  
याजकुभायारा म्हणारा. “त ूभाझ्मा फयोफय नाच करू 
ळकतो आणण तमु्ही सगऱे भाझ्माफयोफय खेऱू ळकतात.”  

फुटका चयेीच्मा झाडालरून खारी उतयरा. “भाझ्मासाठी थाांफ,” 
याजकुभाय  ओयडरा. भग ते दोघां पुरां ऩामदऱी तुडलत नाच ूरागरे. 
“ळुद्धीलय मे!” याजकुभायीने वलनांती केरी. “हा दषु्ट खेऱ फांद कय!” 

“खेऱ!" फुटका म्हणारा. “भी तुरा चाांगराच खेऱ दाखलतो!” 



भग फुटक्माने आऩरा हात हरलरा आणण एक फुवद्धफऱाचा 
फोडण ददसू रागरा. “फुवद्धफऱाच्मा सोंगट्मानी उडमा भायल्मा आणण 
याजकुभायीचा ऩाठराग करू रागल्मा. “चर, आत ती तनघून गेरी, 
भाझ्मा वप्रम मभत्रा!” याजकुभाय फडफडरा.  

“आता आऩण खेऱू ळकतो आणण खऩू भजा करू ळकतो.” 



याजकुभायी  भहारातनू ऩऱारी. ती ऩऱत 
त्मा दठकाणी आरी श्जथां तो म्हाताया ळतेकयी 
आणण त्माची ऩत्नी याहत होत.े  “भरा भाझ्मा 
ऩतीरा आणण भाझ्मा घयारा एका दषु्ट फटुक्मा 
ऩासनू लाचलामचे आहे,” याजकुभायीने यडत 
साांचगतरे. “आम्ही जरूय भदत करू,” ळतेकयी 
म्हणारा. भग सगळ्माांनी मभऱून चहा प्मामरा. 
त्मानांतय याजकुभायी म्हणारी, “तमु्ही 
भाझ्माफयोफय चरा, भी एक मकु्ती ळोधरी आहे.” 

भहारात,  याजकुभाय आणण फुटका लयखारी 
उडमाभायत होते आणण झोऩरेल्मा नोकयाांना भायत होते. 
“तनघा, तनघा,” याजकुभाय ओयडरा, “ही ऩाटीची लेऱ आहे. 
भाझा सगळ्मात चाांगरा मभत्र आऩल्मारा काही अद्भतु जाद ू 
दाखलेर.” 



फटुक्माने एक कराकायी केरी  
ज्माभऱेु   याजकुभायाच्मा नाकात एक  
उांदीय रटकू रागरा. याजकुभाय हस ूरागरा  
तवे्हा तो गामफ झारा आणण याजकुभायाच्मा 
कां फयेरा एक साऩ रटकू रागरा. याजकुभाय  
घाफरून काऩ ूरागरा. साऩाचां रुऩाांतय एका 
लटलाघऱात झारां. त ेयाजकुभायाच्मा डोक्मालय 
जालनू फसरां. “थाांफ थाांफ!” 

याजकुभाय ओयडरा. “भरा आता खेऱ  
आलडत नाही.मा. “भग फटुक्माने डफर कराकायी 
केरी आणण तो वलळार याऺसाभध्मे रूऩाांतरयत 
झारा. भग फटुक्माने आऩल्मा हातात एक जऱती 
तरलाय घेतरी.  

“आता त ूभाझ्मासाठी काभ कय” फटुका ओयडरा.  
“चर ही तरलाय चगऱून टाक.” 

“भी हे करू ळकत नाही,”याजकुभाय म्हणारा.  
“चर आऩण ऩदहल्मा सायख ेमभत्र मभत्र खेऱू मा,” 

“त ूभखूण आहेस,भी कधीही तझुा मभत्र नव्हतो!” 
फटुका म्हणारा. “भी तरुा नष्ट कयामरा आणण  
तझु्मा याज्मालय कब्जा कयामरा आरो आहे.” 

  

  

 



तेव्हाच एक  वलळारकाम याऺस प्रकट  झारा. मा वलळार 
याऺसाच ेअनेक हात होते आणण त्माच्मा प्रत्मेक हातात 
तरलाय होती. “तू भरा घाफयलू नको!” फुटका ओयडरा. “भी 
तुझ्माऩेऺा दहाऩट भोठा होलू ळकतो आणण तुझ्मासायख्मा 
याऺसाफयोफय रढू ळकतो.” भग फुटक्माने एक वलास 
घेतरा.त्माने स्लत्रा खऩू भोठा, खऩू भोठा कयण्माचा प्रमत्न 
केरा. भग हातात तरलाय घेलून वलळार याऺस ऩुढे सयकरा. 
 



एक  जोयदाय आलाज आरा. भहार थयथयरा. सगऱा 
देळ हरू रागरा. फुटक्मा याऺसाच ेएक हजाय 
तुकड ेझारे. “फुटका भेरा” रोक आवचमण कयत 
म्हणारे. “त्माची जाद ूनष्ट झारी!” 
 



आता वलळारकाम  याऺसाच्मा ऩामालय  

याजकुभाय भेतनचीने आऩरे गडुघे टेकलरे.  
“भाझां  जीलन लाचलल्माफद्दर तभुचे 

भनाऩासनू आबाय. भरा भादहत नाही आऩण 
कोण आहात त,े” तो म्हणारा.. 

“यडणे  फांद कय, त ू एक भखूण  भाणूस 
आहे!” याजकुभायी भनैची म्हणारी. आनांदी 
ळतेकऱ्माांनी आऩल्मा खाांद्मालरून 
याजकुभायीरा उतयलरां. 

"धन्मलाद,  भाझ्मा चाांगल्मा मभत्राांनो,” 
याजकुभायी  म्हणारी. “तमु्ही सगळ्माांनी 
भोठ्मा धैमाणने भरा भदत केरी.” 

“भाझी  वप्रम ऩत्नी," याजकुभाय म्हणारा.  
“भाझ्मा भखुणऩणासाठी भरा ऺभा कय.  
भाझ्मा वप्रम मभत्राांनो तमु्ही भरा तटुरेल्मा 
गोष्टी नीट कयण्मासाठी भदत कया. आणण 
आता आऩण सांकट टऱरां म्हणून ऩाटी करू 
मा.”  



भहार ऩयत एकदा सुांदय सजलरा. कां दीर 
रालरे आणण सगळ्मा याज्मातून रोक आरे. 
स्लाददष्ट ऩदाथांची एक ळानदाय ऩांगत झारी. 
याजकुभायाने आऩल्मा फासयीलय अद्भतु सांगीत  
लाजलरां आणण  याजकुभायीने  नतृ्म  केरां. आता 
सगऱे रोक आनांददत झारे. 



भग याजकुभाय भेतनची आणण याजकुभायी भैतनची झोऩण्मासाठी 
आडले झारे. त्मा यात्री एक नोकय आरा आणण तो हऱू आलाजात 
म्हणारा, “भहायाज गेटलय एक सन्भानीम ऩाहुणे आरे आहेत!” 
“आता आऩण काम कयामचां?” याजकुभायी भैतनचीने वलचायरां. “चर 
आता आऩण चांद्र फघू मा,” याजकुभाय भेतनची  म्हणारा. “आऩण 
उद्मा वलचाय करू काम कयामचां ते.” 



सभाप्त 


